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Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konsey, Çalışma Meclislerinden ve 1982 yılında Danışma 
Meclisi’nde kabul edilen Anayasa Tasarısından sonra, 1995, 1996 ve 1997 yıllarındaki 
düzenlemelerle gündeme geldi. Türkiye tarafından onaylanmış 144 sayılı ILO Sözleşmesi 
uyarınca kurulması gerekli olan bu danışma organı konusunda Sayın Mesut Yılmaz’ın 55. 
Hükümeti de olumlu bir yaklaşım içinde. Hükümet programında, bu organın, “ekonomik ve 
sosyal politikaların oluşturulmasına etkin bir şekilde katılımının sağlanacağı” belirtiliyor. 23 
Temmuz 1997 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile Konsey’in yapısında bazı değişiklikler yapıldı. 
Bazı kişiler bu konseye ilkesel bir biçimde karşı çıkıyor. Benim eğilimim farklı. Bağlayıcı karar 
alma mekanizması olarak görülmeyerek, yalnızca danışma organı niteliğinde kaldığı sürece 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yararlı olabileceğini düşünüyorum.  
 
Yunanistan’da ise bu konuda sorunlar yaşanıyor. Yunanistan’da iktidarda PASOK var. 
Programı itibariyle Avrupa demokratik sosyalist partileri çizgisinde olan ve sendikalarda da 
çoğunluğa sahip olan bu siyasal parti de Ekonomik ve Sosyal Konsey’in etkili bir biçimde 
çalışmasını teşvik ediyor. Ancak bugüne kadarki uygulamalarına bakıldığında, Ekonomik ve 
Sosyal Konsey pek bir işe yaramamış. Aksine hükümet kendi taleplerini işverenler 
aracılığıyla gündeme getirmiş.  
 
Yunanistan’da Ekonomik ve Sosyal Konsey’de son aylarda işverenlerin gündeme getirdiği 20 
talep tartışılıyor. GSEE, bu 20 talebin 18’ine kesinlikle karşı çıkıyor. Türkiye’de Ekonomik ve 
Sosyal Konsey yeniden işlemeye başladığında benzer taleplerle karşılaşırsak, şaşırmamak 
gerek. Bu taleplerin bir bölümü ise Türkiye’de de zaten gündemde. Yunan işverenlerinin 
gündeme getirdiği ve işçi sendikalarının karşı çıktığı taleplerin bir bölümü şöyle: 
 
 Ekonomik bunalım durumunda bazı bölgelerdeki işçi ücretleri, bağıtlanmış toplu iş 

sözleşmelerinde yer alan ücretlerin yüzde 90’ına kadar indirilebilmeli. 
 İşsizlik durumunda ödenen ödenekte işsiz aleyhine yeni düzenlemeler yapılmalı. 
 Özel koşullar altında özel iş bulma büroları açılabilmeli. 
 Üretimin daha verimli hale getirilebilmesi amacıyla esnek çalışma saatleri uygulanmalı. 
 İşsizliği azaltabilmek amacıyla, bir iş olanağı, kısmi süreli çalışan iki kişi tarafından 

paylaşılmalı (job sharing). 
 Yeni işe alınan işçilerin ilk 2 yıllık döneminde işverenler sosyal sigorta primi ödeme 

zorunluluğundan muaf tutulmalı. 
 Çok sayıda gencin işletmelerde uygulamalı eğitimden geçirilmesi sağlanmalı ve bu 

gençlere ödenecek ücret, işyerinde geçerli olan ücretin çok altında olmalı. 
 İşsiz oldukları için işsizlik yardımı almakta olan işçilerin bir bölümü çevre korumasında, 

sosyal kurumlarda, belediyelerde, danışma merkezlerinde istihdam edilmeli; bu kişilere 
işsizlik ödeneği ödenmeye devam edilmeli; işsizlik ödeneği ile asgari ücret arasındaki fark 
da çalıştıran kurumca ödenmeli;  

 Toplu iş sözleşmelerinde Anayasaya ve yasalara aykırı maddeler yürürlükten kaldırılmalı; 
 İşçinin işten çıkarılması durumunda ödenen tazminat azaltılmalı; işten çıkarmalar 

kolaylaştırılmalı ve daha az masraflı hale getirilmeli; 
 Toplu işçi çıkartmalarda günümüzde uygulanan devletin önceden onay vermesi 

uygulamasına son verilmeli; 
 Ayda işten çıkarılabilecek işçi sayısı, 250’den az işçi çalıştıran işyerlerinde 5’e 

yükseltilmeli; 
 İşçilerin ücretsiz izinle işyerinden uzaklaştırılma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmalı; 
 Sorunlu ve çok çocuklu işçilerin öncelikle ve belirli bir kota dahilinde işe alınmasını 

gerektiren yasa hükümleri, işçiler aleyhine değiştirilmeli (Bu durumdaki işçilerin oranı 
yüzde 8’den yüzde 3’e indirilmeli); 



 İşverenlerin çeşitli fonlara yaptığı katılım payları azaltılmalı; 
 Sendikal faaliyet nedeniyle verilen ücretli izin günleri azaltılmalı. 
 
Bunlar,  Yunanistan’da Ekonomik ve Sosyal Konsey’de işverenlerin gündeme getirdiği, 
PASOK iktidarının büyük ölçüde desteklediği ve işçi sendikalarının karşı çıktığı taleplerden 
bazıları. Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konsey’in demokratikleşme ve çalışma mevzuatının 
onaylanmış ILO Sözleşmelerinin gerekleri doğrultusunda değiştirilmesinin bir aracı olarak 
kullanılması pek kolay olmayacağa benziyor. Özellikle Hükümet Programında Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün onaylanmış Sözleşmelerine bir atıfta bulunulmaması, bu konudaki 
kaygıları artırıyor.  
 
 



 


